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Forord
Vi har alle våre drømmer og fantasier. Disse er som oftest helt private for den enkelte, og forblir flyktige forestillinger. Noen har imidlertid utviklet en evne til å virkeliggjøre disse; ikke konkret som en oppfyllelse av drømmene i livet, men som en materialisering av drømmene i et kunstnerisk medium. Slik blir de gjort tilgjengelig for andre;
det private blir allmenngjort.
Allmenngjøring betyr at forestillingene kan kommuniseres. Derfor må vi tro at forestillingene forandrer seg når de blir materialisert i tekst eller bilder, da ikke alt kan
kommuniseres innenfor alle medier. De har alle sine begrensninger, men nettopp
derfor også sine muligheter. For innenfor disse grensene kan vi lære oss visse «regler» for hvordan vi kan kommunisere med bilder. Slike regler kalles i bildekunsten for
billedvirkemidler.
I denne vandreutstillingen viser vi fire grafiske blad av Niclas Gulbrandsen. Alle
bildene er ensfarvede tresnitt, og som sådanne er de underlagt sine muligheter og
begrensninger for kommunikasjon. Vi vil i denne lærerveiledningen se nærmere på
hvilke billedvirkemiddel Gulbrandsen benytter i sine tresnitt, og hvordan de kommuniserer. Utstillingen har vi valgt å kalle «kontraster», et begrep som nettopp dekker et
slikt sentralt billedvirkemiddel.
Hensikten med utstillingen er å presentere bildene til en av våre dyktigste grafikere, til glede og opplevelse og som inspirasjon for elevene når de skal lage sine egne
bilder. Da er det viktig å ha kjennskap til hvordan man kan bruke billedvirkemiddel til
å formidle et innhold, og gjennom å arbeide aktivt med denne utstillingen mener vi at
elevene vil lære så mye om bruk av billedvirkemiddel at de bedre forstår hvordan de
kan kommunisere med bilder.
Utarbeidelsen av det pedagogiske materialet er gjort av konservator Tore Kirkholt,
Nordnorsk Kunstmuseum.
Tromsø, juli 1998
Tore Kirkholt
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Presentasjon av utstillingen
Niclas Gulbrandsen avsluttet i 1994 en serie tresnitt som han kalte Spinn efter Pessoa. Namnet kommer av at bildene tar utgangspunkt i Uroens bok, skrevet av den
portugisiske forfatteren Fernando Pessoa. Serien omfatter 9 forskjellige blad, og to
av dem er med på denne vandreutstillingen. De to andre bildene er fra serien Oss
imellom som Gulbrandsen gjorde ferdig i 1995.
Uroens bok er en samling av mange korttekster, over 400 stykker, og den er altfor omfattende til å kunne legges opp i forbindelse med utstillingen. Men flere av disse småstykkene er dagligdagse observasjoner og funderinger fra jeg-personen i boken, bokholderassistenten Bernardo Soares, og kan gjerne leses for seg. De to bildene som er hentet fra Spinn efter Pessoa tar utgangspunkt i en slik korttekst, og gir
en billedmessig tolkning av innholdet. Dette er bildene Bokholder med sommerfugl
og Betraktning. Vi vil gjengi de to korttekstene Gulbrandsen spinner på, slik at det blir
mulig å diskutere hvordan Gulbrandsen i bildene tolker og spinner videre på Pessoas
tekst.
Når det gjelder bildene fra Oss imellom er disse inspirert av James Joyces Ulysses. Disse bildene knyttes likevel ikke så tett opp til teksten at det er naturlig å se på
forholdet mellom tekst og bilde. Men det kan være interessant å diskutere forholdet
mellom personene i disse bildene, og å sammenligne framstillingsmåte og innhold
med bildene fra Pessoa-serien.
Dette passer kanskje ikke for alle klasser, så lærerne må selv trekke ut av denne
veiledningen hva de finner fruktbart og spennende å jobbe videre med. Temaet «kontraster», som vi har valgt å vektlegge, burde imidlertid kunne fungere bra på alle
trinn.
I dette undervisningsheftet gir vi først en presentasjon av Gulbrandsen og den
teknikken han jobber i, tresnittet. Siden følger en liten sammenfatning av Uroens bok,
før vi ser på bildene og gir kommentarer til hvert enkelt.
Til slutt gir vi forslag til hvordan utstillingen kan brukes i undervisningssammenheng, både når det gjelder billedsamtale på utstillingen og som etterarbeid.
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Niclas Gulbrandsen
Niclas Gulbrandsen (født 1930) er en grafiker som ofte har latt seg inspirere av litterære tekster i sitt arbeid, enten om han på bestilling har laget bilder til en tekst for
utgivelse i bokform, eller om det dreier seg om mer frittstående bilder skapt ut fra
egen fascinasjon av litterære tekster. De bildene vi viser på denne utstillingen tilhører
den siste kategorien, da alle er inspirert av litterære tekster uten å ha vært laget som
illustrasjoner til noen bokutgivelse.
Sin formelle utdannelse fikk Gulbrandsen på Statens håndverks- og kunstindustriskole (1951-54) og på Statens kunstakademi (1954-57). Han debuterte imidlertid
ikke som maler før i 1963, på en gruppeutstilling der flere malere viste figurative bilder. Dette var i den tiden da det non-figurative bildet hadde slått igjennom i Norge, og
Gulbrandsen fikk sammen med de fleste andre på denne utstillingen svært dårlig kritikk i pressen. Om dette var grunnen til at han la bort malepenslene og tok opp tresnittet skal være usagt, men fra midten av 60-tallet har tresnittet vært hans medium.
Gulbrandsen viste sitt første tresnitt i 1965 på Høstutstillingen. Dette var bildet
Mann, eller Skrik som det senere ble kalt. Bildet fikk oppmerksomhet først året etter,
da det ble stilt ut på «Grafikkveggen» i Kunstnerforbundet. Nå ble det kjøpt inn av
Nasjonalgalleriets innkjøpskomité, og Gulbrandsen fikk i samme anledning «Grafikerprisen» fra Landslaget Aktuell Kunst.
Tresnittseriene kom på banen da han etter utstillingen i Kunstnerforbundet ble tilbudt å illustrere Hans Henrik Holms Soga um Kapergastane og deira våde-råm. Hele
denne serien ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet da den ble stilt ut i 1968, og markerte
derfor det definitive gjennombruddet for Gulbrandsen. Senere fulgte så illustrasjoner
av Vera Henriksens Olavstrilogi Sølvhammeren, Jærtegn og Helgenkongen (1973),
av Oscar Wildes The Doer of Good (1977, eget forlag), og Håvamål (1990). Gulbrandsen har også laget rene bildeserier, som Søndagsturen (1974), Kjærlighetsbrev
(1987) og Teater (1992).
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Om Uroens bok
Uroens bok er en samling med prosastykker som den portugisiske forfatteren Fernando Pessoa etterlot seg da han døde i 1935. Disse ble samlet, redigert, og utgitt
som en samling på over 420 småstykker.
Forfattersubjektet i boken er ikke Pessoa selv, men en bokholderassistent ved
navn Bernardo Soares. Likevel bærer han visstnok flere likhetstrekk med Pessoa,
som har omtalt ham som «en svakt forkrøplet utgave av min egen personlighet». Og
også i livsstil fins det klare paralleller; Pessoa var enslig, og levde gjennom hele sitt
voksne liv i leide værelser i Lisboa og spiste på små kafeer. Han arbeidet som oversetter om dagen, og skrev litteratur om natten. I de litterære kretsene gjorde han lite
av seg, og framsto som en beskjeden og korrekt mann.
Bernardo Soares er av yrke bokholderassistent, og lever også sitt liv i Lisboa,
spiser på beskjedne restauranter og forfatter de små prosastykkene som utgjør Uroens bok.
Disse korttekstene er Soares refleksjoner over seg selv og sitt liv. Han nedtegner
sine følelser og forsøker å analysere dem, og denne analyseringen av sitt følelsesliv
og refleksjoner omkring hvem han egentlig er gjør at Soares ender opp med å fragmentere seg selv. Han finner ingen kjerne som er han selv, som er stabil gjennom
alle livets omskiftelser og på tvers av alle forskjellige følelser. Denne fremmedgjøringen skapt av en ekstrem grad av selvrefleksjon er et hovedtema i boken, og Soares blir en betrakter, en som står på utsiden av verden og kommenterer og reflekterer
over det han sanser og ser. Denne mangelen på deltakelse i verden kompenserer
han ved å hengi seg desto mer til en fantasiverden, enten i form av litterære tekster,
eller ved sine egne forestillinger og fantasi. Han er en utpreget dagdrømmer.
Dagdrømmen gir også en tilknytning til Gulbrandsens bildeskaping. Også han må
bruke sin fantasi for i bilder å tolke den teksten som ligger til grunn. For dette er ikke
bilder som kopierer en verden utenfor. Det er litterære tekster som gir opphav til indre
forestillinger i kunstneren, og disse forestillingene blir så utgangspunkt for bildeskapingen. Og kanskje kan det samme sies om de forestillingene Gulbrandsen har nedfelt i bilder som Pessoa hevder gjelder for drømmen: «I drømmen fester man ikke
blikket på det viktige og det uviktige ved et objekt, slik man gjør i den virkelige verden. Drømmeren ser utelukkende det viktige».
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Tresnittet
Det fins fire hovedtyper av grafikk, som blir klassifisert etter måten trykkfargen blir
overført til papiret.
Vi har to typer der man utnytter høydeforskjeller i trykkeplaten, nemlig høytrykk og
dyptrykk. I høytrykk blir fargen påført papiret fra de opphøyde partiene, mens det i
dyptrykk er i riss i trykkeplaten at fargen sitter igjen og blir overført til papiret. Eksempel på høytrykkteknikker er tresnitt og linoleumstrykk, mens dyptrykkteknikker er slike
som kobberstikk, koldnål og streketsning.
Av plantrykk-teknikker er litografi den mest vanlige. Her tegner man rett på trykkeplaten og drar nytte av det fenomenet at fett frastøter vann.
I den siste trykketeknikken, stensiltrykk, benyttes ikke trykkeplater, men fargene blir
påført gjennom åpninger i en duk, slik som i silketrykk. Trykket blir dermed rettvendt,
mens de andre teknikkene speiler motivet fra trykkeplaten til papiret.
Niclas Gulbrandsen bruker tresnittet, som altså er en typisk høytrykksteknikk. Her har
man en plan treflate som man så skjærer i med huljern eller andre skjæreredskaper,
eksempelvis kniv. Når man har skåret ferdig platen valses trykkfargen på, og denne
vil legge seg på den delen av platen som det ikke er skåret i. Det man skjærer bort vil
stå igjen som papirets hvite områder. Fargen kan så overføres til papiret på forskjellige måter; man legger papiret på trykkeplaten og kan så eksempelvis gni med en skje
eller rulle med en håndvalse, eller man kan bruke en trykkepresse.
Et krevende og konsentrasjonsfremmende aspekt med tresnittet er at det ikke går
å rette opp igjen hvis man har gjort en feil. Er det skåret en fordypning må denne få
stå, å rette opp igjen gir dårlig resultat. Vil man ikke ha dette risset i treet er det ikke
annet å gjøre enn å begynne på nytt med en ny plate. Og dette gjør Gulbrandsen
ofte, han er svært selvkritisk og kaster alle platene han ikke er fornøyd med på peisen. Aldri blir den første platen han skjærer ut brukt, og han må gjerne opp i fire - fem
før han er fornøyd.
Tresnittet innbyr til å jobbe med kontraster, da man ofte vil trykke med bare én
farge, gjerne svart, slik Gulbrandsen gjør i serien Spinn efter Pessoa. Dette gir en
sterk kontrast mellom det hvite papiret og den svarte trykkfargen. Vil man ha fram
forskjellige nyanser i flatene som bygger opp motivet, må man gjøre dette med utskjæring, ved hvitskravering i det svarte. Slik kan man avgrense flater med forskjellig
lysintensitet, og motivet kan tre fram uten bruk av konturlinjer i tegningen.
Det er også mulig å få fram grånyanser direkte i trykkingen. Dette gjør man ved å
skjære mer enn én plate for hvert motiv, og trykke plater med grånyanser i tillegg til
den svarte. I serien Oss imellom har Gulbrandsen tatt med én grånyanse, og har derfor skåret ut to plater for dette motivet. I den platen som skal overføre gråtonen er det
viktig å skjære vekk eller maskere ut alle de områdene som skal være hvite i det ferdige trykket; de områdene som skal være svarte er det ikke så farlig med, da de dekker over gråtonen.
Man kan også lage tresnitt i mange forskjellige farger. Her er også prinsippet at
man skjærer én plate for hver farge, eller man kan gjøre som Munch, skjære ut platen i forskjellige blokker, ta på forskjellig farge på de forskjellige delene, før disse blir
satt sammen igjen som et puslespill og trykt samtidig.

8

Forholdet til virkemidlene
Gulbrandsens bilder er figurative, de viser mennesker og ting vi umiddelbart mener å
dra kjensel på. I denne forstand er de ikke vanskelig tilgjengelig. Men dette gjør at
man gjerne konsentrerer seg om bildenes innhold og nærmest glemmer at kunstneren tar i bruk visse virkemidler for å bringe det fram. I betraktning av bildekunst er det
viktig å være bevisst på disse virkemidlene, slik at man ser dem som overlagte valg
kunstneren har gjort for å uttrykke det spesifikke innholdet. Dersom man får et bevisst forhold til disse valgene åpnes forbindelsen til kunstnerens skapelsesprosess,
hans arbeid med bildet og de begrensningene og mulighetene som ligger i å jobbe
innenfor et spesifikt medium, i dette tilfellet tresnittet.
Man vil dermed kunne se at bildekunst også handler om problemløsning. For selv
om utgangspunktet for skapelsen kan være en indre forestilling, må man i den prosessen det er å lage et bilde finne det visuelle uttrykket som fungerer best i forhold til
den forestillingen man vil uttrykke. Høyst sannsynlig vil også bildet bli annerledes enn
hva man hadde tenkt.
Problemer som skal finne sin løsning kan være det å lage rom rundt figurene, å
sørge for at det blir nok rom eller avstand mellom to figurer. Det kan også være at
man vil finne den beste synsvinkelen, samt å gi en figur dens rette proporsjoner og et
uttrykk som dekker det innholdet som skal formidles. Men det gjelder også rent estetiske problemstillinger, der man skal få bildet til å fungere godt som bilde. For Gulbrandsen handler dette mye om å bygge opp spenningsfylte kontraster, om rytmiske
relasjoner i linjeføringen og om linjens presisjon og uttrykk.

Bildevirkemidler
Når vi ser på bilder opplever vi at de kan formidle stemninger, og at vi knytter forskjellige følelser til forskjellige bilder. Dette er noe de aller fleste av oss tar for gitt, og
sjelden reflekterer vi over grunnen til at et bilde gir oss slike følelser. Gjennom billedanalyser kan vi bli klar over de virkemidlene kunstnerne har benyttet for å formidle
det innholdet vi opplever. Vi vil her gi noen kommentarer til fire sentrale billedvirkemidler. I et bilde vil de ofte virke sammen, og det kan derfor virke kunstig å dele dem
opp. Men det vil være nyttig som et utgangspunkt for en billedanalyse.
Rom
Når man lager et bilde arbeider man på en flate. Mange kunstnere vil på denne flaten
forsøke å lage et bilde av virkeligheten, og for å få dette til må man overføre den tredimensjonale verden til den todimensjonale flaten. Billedkunstnere har flere måter å
gjøre dette på. Én mulighet er ved overlapping, at former ser ut til å ligge utenpå
hverandre. Man kan i tillegg bruke forminskning, siden små mennesker ser ut til å
befinne seg lenger bak enn store, og det blir rom mellom dem. Bruker man rette linjer
som går innover og møtes i et forsvinningspunkt har vi det vi kaller et linjeperspektiv.
Det er dette vi bruker når vi skal forsøke å gi en romlig følelse av et hus. Vi kan også
oppnå dybde ved å lage luftperspektiv, der gjenstander som er langt borte framtrer i
en blåaktig dis. Dette kommer av at lyset blir brutt i atmosfæren, og siden det blå lyset blir mest brutt gir dette en blåfarge som blir sterkere dess mer atmosfære det er
mellom gjenstanden og betrakteren. Det er nettopp dette fenomenet som farger
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himmelen blå. Ellers kan romlighet også framstilles ved at gjenstandene selv blir gjort
tredimensjonale ved bruk av lys og skygge, eller ved at linjeføring gir figurene tredimensjonal form. En annen måte å skape dybde på, er ved å komponere en klassisk
tredeling av rommet i en forgrunn – mellomgrunn - bakgrunn.
Farge
Farge er et av de mest sentrale virkemidlene for å lage en etterligning av virkeligheten. I et realistisk bilde gir man gjenstandene den fargen de skal ha (dette kalles lokalfarger), og kompenserer i tillegg for luftperspektivet. Men fargene kan også brukes
mer emosjonelt ved at man tar hensyn til fargenes symbolske betydning. Eksempelvis vil rød være en varm og heftig farge som gjerne assosieres til blod, kjærlighet eller fare, mens en blå vil virke kaldere og fjernere, og assosieres gjerne med drømmer
og melankoli. Det er imidlertid ikke alltid fruktbart å se etter symbolske betydninger
hos fargene. Varme og kalde farger vil også være med å lage rom i bildet, ved at de
varme fargene kommer betrakteren mer i møte enn de kalde fargene som trekker seg
tilbake. Ofte handler det om et samspill hvor den enkelte fargen stemmes mot de
andre fargene i bildet for å skape et rent estetisk uttrykk, og hvor våre følelser blir
vekket for dette rent maleriske spillet.
Kontraster
Kontraster er motsetninger som spiller opp mot hverandre og skaper spenninger i
bildet. Vi har mange kontraster ved siden av fargekontrastene. Det kan være kontraster som lys og mørke, stor og liten, bevegelse og ro. Bruk av kontraster kan gi stor
kraft og mye liv i bildet, og aktiviserer betrakteren som forsøker å forsone motsetningene.
Linje
Linjen kan brukes på forskjellige måter i et bilde. Den vanlige måten er at man gjør
den til en konturlinje som avgrenser en ting mot det som er omkring. Men i tillegg til å
kunne beskrive et objekt vil linjen også ha en egenverdi som kunstnerisk virkemiddel.
En linje kan være både nervøs, nølende og energisk, bestemt, eller den kan være
rolig flytende. Den kan brukes for å skape liv og bevegelse i bildet, ved at blikket vårt
blir aktivisert ved å følge linjer fra sted til sted over billedflaten.
Komposisjon
Komposisjon har alltid vært et sentralt begrep innen billedkunsten, også i de periodene da det gjaldt å avbilde den synlige verden, å imitere den. For gjennom komposisjonen fikk kunstneren verdighet som skaper. Hans arbeid bestod i å komponere
(sette sammen) elementene fra den synlige verden til en egen billedmessig verden.
Dermed var han ikke bare en som passivt overførte sine synsinntrykk til bildet, han
var en aktiv skaper. Komposisjon er altså en ordning av bildeelementene innenfor en
helhet som er bildet. Den er selve strukturen eller skjelettet for de gjenstandene som
eventuelt trer fram. Mange kunstnere har ment at det er denne strukturen som er
selve ideen bak kunsten, selve det kunstneriske aspektet i et bilde. Derfor har vi også
mange kunstnere som lager bilder som er helt abstrakte, dvs. at de bare består av
former og farger som er komponert sammen, uten noe gjenkjennelig motiv. Alt etter
hvordan bildet er komponert vil det ha forskjellige uttrykk. Hvis man bruker mange
horisontale og vertikale linjer gir dette en følelse av ro. Dette kommer av at vi har erfart at det som ligger horisontalt på bakken er i ro, og at ting som står vertikalt også
er i likevekt, slik som trær, telefonstolper og en klokkependel i ro. Går linjene på kryss
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og tvers får vi imidlertid en følelse av dynamikk eller uro, siden vi oppfatter at disse
ikke har en likevektig tilstand, men vil fortsette en bevegelse til de faller til ro i en horisontal eller vertikal stilling.
Geometriske figurer
Geometriske figurer er idealfigurer som blir mye brukt i kunsten. De ligger ofte til
grunn for komposisjonen, og gjør det ofte lettere å oppfatte bildet siden det blir forenklet innenfor disse geometriske rammene. De forskjellige geometriske figurene har
forskjellige egenskaper, og dette har også hatt betydning for deres symbolske betydning. Sirkelen er uten begynnelse eller ende, og er derfor blitt sett på som en fullkommen geometrisk figur. Den hviler i seg selv, men kan lett bli gitt en roterende bevegelse. Det er nok å tegne en pil på sirkelstreken. På grunn av sin fullkommenhet
har den blitt assosiert med guddommelighet. Trekanten er også et guddommelig
symbol, i kristendommen betegner den treenigheten. Selv om den har endepunkter
hviler den i seg selv, og den har ofte vært nyttet som komposisjonsramme omkring
figurgrupper. Den siste figuren vi skal omtale er firkanten, som til forskjell fra de to
andre er et typisk jordisk symbol. De fire hjørnene viser til de fire verdenshjørnene, til
vinder og årstider. Både trekanten og firkanten oppfattes som statiske når de hviler
på sin grunnlinje, men de blir gitt bevegelsespotensial dersom de forrykkes fra denne
posisjonen.

I de følgende kommentarene til bildene vil vi komme inn på de forskjellige virkemidlene og Gulbrandsens bruk av dem i de enkelte bildene.
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Bilder, tekstbrokker og bildekommentarer
Bilde nr. 1: Bokholder med sommerfugl, (tresnitt, 43 x 30 cm), fra Spinn efter Pessoa
Fra korttekst nr. 93
«Jeg har hatt høye ambisjoner og store
drømmer – men det samme har løpegutten
og sypiken, for drømmer har vi alle: det som
skiller oss er kraften til å virkeliggjøre dem
eller skjebnen som virkeliggjør dem for oss.
I drømmen er jeg den samme som løpegutten og sypiken. Det eneste som skiller
meg fra dem, er at jeg kan skrive. Ja, det er
en handling, en virkelighet som er min og
som skiller meg fra dem. Hva sjelen angår er
vi det samme.
…
Det er kanskje min lodd å være bokholderassistent til evig tid, og kanskje er poesien
og litteraturen en sommerfugl som hviler på
mitt hode og gjør meg latterlig; jo vakrere den
er, desto latterligere er jeg».

Kommentar til bildet
Vi ser bokholderen som sitter og skriver i sin store regnskapsbok, og på hodet hans
hviler sommerfuglen. Og bare det helt nødvendige for formidlingen av situasjonen er
tatt med. Vi ser hodet med sommerfuglen, vi ser skjorten med sløyfe, og vi ser bokholderens hånd som holder en penn, samt boken han skriver i.
Når det gjelder måten bildet er bygd opp på kan vi knytte noen kommentarer til
dette. Kunstneren har gått tett inn på motivet, slik at bokholderen dekker store deler
av bildeflaten. Han er sett litt nedenfra, slik at vi ikke kan se oversiden av boken.
Denne synsvinkelen gjør imidlertid at ansiktet på bokholderen kommer godt fram,
selv om han bøyer hodet over boken.
Motivet er framstilt kun ved hvite linjer, og dette er ikke konturlinjer; de oppfattes
heller som skraveringer som trekker motivet fram fra den mørke bakgrunnen ved sin
lysintensitet. Linjene er derfor en gjengivelse av lys som treffer bokholderen, og ser vi
på hvordan skraveringen er gjort i hodet hans oppfatter vi at dette lyset må komme
inn fra venstre, siden det er på den siden skraveringen er tettest og linjene er tykkest,
slik at vi oppfatter at dette området reflekterer mest lys. Denne fordelingen av lyset er
også med på å modellere skikkelsen, eller å gjøre ham tredimensjonal. Slik blir
rommet brakt inn i bildet. Det er stort sett i ansiktet dette skjer, der vi eksempelvis
kan se at nesen stikker ut ved at skraveringen er tettere enn i de tilgrensende områdene.
Ellers har Gulbrandsen også laget rom ved å benytte overlapping, da haken på
bokholderen overlapper sløyfen i halsen, og derfor ser ut til å ligge lenger fram i bil-
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det. Endelig oppstår romfølelsen også ved boken som er tegnet i forkortning, det vi
kaller linjeperspektiv.
Det er altså gjennom kontraster mellom lys og mørke at motivet trer fram. Men
Gulbrandsen tegner ikke «ferdig» dette motivet. Vi kan for eksempel ikke skimte noe
omriss i overkroppen til bokholderen. Og likevel vil vi mene at han sitter der med en
svart dressjakke. Det eneste holdepunktet for denne tolkningen er de hvite linjene
som forbinder hodet med boken, linjer vi ovenfor har oppfattet som en skjorte med
sløyfe. Her fyller vi ut med det vi vet, at en svart sløyfe, hvit skjorte og mørk dressjakke hører sammen, og tolkningen vår vil derfor være avhengig av hvilke erfaringer vi
sitter inne med.
På samme måte som vi tolket inn den svarte dressjakken vil vi også fylle tolkninger og meninger inn i de øvrige svarte områdene som ikke kan sees som bakgrunn. Og Gulbrandsen har nok bevisst vektlagt at betrakteren selv må fylle inn det
som mangler, da dette er med på å gi liv til bildet ved at betrakterens forestillingsevne blir utfordret. Betrakteren får en viktig rolle, bare gjennom ham blir bildet ferdig, og
denne medskapende oppgaven er stimulerende.
Ser vi nærmere på linjene i bildet har de en røff karakter. De er ikke fine og sirlige, men er gjerne rufsete i kanten. Slik viser de tilbake til skapelsesprosessen, at de
er framkommet ved at motivet er skåret ut i en treplate, for et linoleumstrykk kunne
ikke gitt slike rufsete linjer, de kommer av at treplaten blir oppfliset under utskjæringen. Disse linjene gir mer liv over bildet, og også variasjonene linjene imellom når
det gjelder tykkelse, helning og avstand er med på å gi et livaktig uttrykk innenfor det
stillferdig komponerte bildet.
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Bilde nr. 2: Avstandsforelskelse, (tresnitt, 43 x 30 cm), fra serien Spinn efter Pessoa
Fra korttekst nr. 226.
«De har vel lagt merke til at jeg har betraktet
Dem i flere måneder nå, og alltid med det
samme usikre og ivrige blikket. Jeg vet at De
har lagt merke til det. Og ettersom De har lagt
merke til det, må De ha funnet det underlig at
dette blikket, som ikke er blygt i egentlig forstand, aldri har antydet noe bestemt. Det er
alltid oppmerksomt, alltid vagt og det samme,
liksom tilfreds med å være tristheten i alt dette … Intet annet … Hvilke følelser jeg enn har
vekket i Dem, må De i Deres tanker ha undret
Dem på hvilke intensjoner jeg måtte ha. De
må ha sagt til Dem selv, uten å si Dem tilfreds, at jeg enten er en blyg og besynderlig
særling, eller ikke vel bevart på en eller annen måte.
Det faktum at jeg har betraktet Dem, kjære frue, betyr ikke nødvendigvis at jeg er blyg
eller gal. Jeg er først og fremst litt anderledes, hvilket jeg her vil forsøke å forklare,
skjønt uten håp om at De vil feste lit til meg.
Hvor ofte har jeg vel ikke tilhvisket Deres
drømte skikkelse: Gjør Deres plikt som unyttig amfora, oppfyll Deres oppgave som et
ganske alminnelig beger.
Da jeg en dag fikk vite at De er gift, ble jeg grepet av en voldsom lengsel etter bildene
jeg har forsøkt å skape meg av Dem. Den dagen dette gikk opp for meg, var en tragisk dag i
mitt liv. Jeg var ikke sjalu på Deres ektemann. Det hadde aldri falt meg inn at De hadde en
mann. Jeg lengtet ganske enkelt etter min forestilling om Dem. Hvis jeg en dag skulle få høre
noe så absurd som at en kvinne på et maleri var gift, ville jeg føle den samme smerten.
Eie Dem? Jeg vet ikke hva det vil si. Og selv om jeg hadde vært så tilsmusset av nedrighet at jeg hadde visst det, hvor skamløs ville jeg ikke da ha vært overfor meg selv og min
storhet, om jeg så mye som tenkte på å bytte meg selv ut med Deres mann!
(…) Hvor mange timer har jeg vel ikke tilbragt i hemmelig selskap med bildet av Dem! Vi
har elsket hverandre høyt i mine drømmer, men selv her, og det gir jeg Dem mitt æresord på,
har jeg aldri drømt at jeg eide Dem. I mine drømmer er jeg sart og kysk. Jeg respekterer selv
bildet av en vakker kvinne.»

Bildekommentar
Som i Bokholder med sommerfugl ser vi personer og gjenstander mot en svart bakgrunn. Her ser vi tre personer, én dame og to menn. Den ene av mennene kan vi dra
kjensel på som bokholderen fra det forrige trykket, og det er han som tydeligvis er
den forelskede da han sitter og stirrer på kvinnen. Hun på sin side gjengjelder ikke
blikket, men sitter ganske rolig og ser rett fram.
Disse to er hovedpersonene i trykket, og «historien» kunne blitt fortalt bare ved
dem. Den andre mannen blir derfor som en statist å regne, noe som også er poeng-
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tert visuelt. For mens bokholderen er den aktivt stirrende, med kvinnen som objekt for
blikket, så har ingen av de to noen påfallende relasjon til denne andre mannen, selv
om han er sentralt plassert, midt imellom de to. Denne personen er også plassert på
et annet nivå enn de to andre, da han er framstilt stående, og med øverste del av
hodet tilfeldig kuttet av. Avkuttingen understreker hans birolle i bildet. Hvorfor er han
så plassert der?
Mannen spiller faktisk mange forskjellige roller i bildet, for å holde oss til teatersjargongen. For det første fyller han ut miljøet. Scenen ser ut til å spille seg ut på en
kafé, noe vi antar ut fra bordet med glassene, og at de to som sitter har hattene sine
på. Det er ellers ikke så vanlig, men er helt normalt på en kafé. Den stående mannen
bekrefter denne scenen, da hans klær og uttrykk kan minne om en servitørs.
En annen funksjon han ivaretar er at hans nærvær muliggjør en nærmere beskrivelse av kvinnen. For om han ikke hadde vært der ville det ikke vært mulig å beskrive
hennes hatt og overkropp, da disse ville gått opp i den svarte bakgrunnen. Å gripe til
en konturlinje for å ordne dette ville ha ødelagt den gjennomførte stilen.
Som bakgrunn for beskrivelse av kvinnens hatt og overkropp får mannen også en
tredje funksjon, han setter opp et rom i bildet. Dette blir et overlappingsrom der han
kiler seg inn mellom kvinnen og bokholderen. Nå ser vi ikke noen direkte overlapping
mellom denne servitøren og bokholderen, men et annet virkemiddel er brukt for å
antyde denne romlige distansen som gjør at vi ser servitøren foran bokholderen. Dette er lysbruken, måten Gulbrandsen har fordelt lyset i bildet. Kvinnen har fått mest
lys, med skraveringslinjer som er så tykke og tette at de til dels danner rene hvite
flater. Servitøren er framstilt med noe lengre avstand mellom linjene og jevnt over
smalere linjer, mens bokholderen er framstilt med kun det antall linjer som er tilstrekkelig for å kunne tegne hans trekk, og dette er smale linjer som gjør at han oppfattes
å sitte i en mørkere del av lokalet enn de to andre. Dette gir betrakteren en romfølelse og samtidig en oppfatning av miljøet, der vi ser at kvinnen sitter nærmest en lyskilde, et vindu eller en lampe, mens mørket brer om seg innover i lokalet og blir fullbyrdet i den svarte bakgrunnen figurene trer fram fra.
Ved å ha betydning for den romlige dimensjonen blir servitøren også viktig for
Gulbrandsen når det gjelder å framheve at dette er en avstands-forelskelse. Uten
ham hadde vi neppe oppfattet avstanden mellom de to hovedpersonene som tilstrekkelig for en avstandsforelskelse i det trange rommet som Gulbrandsen vil ha for å
komme tett nok innpå figurene sine.
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Bilde nr. 3: Få et kyss’a smukka, (tresnitt, 50,5 x 35,5 cm), fra serien Oss imellom

Bildekommentar
Bildet viser en ung mann med pønkerfrisyre som snur seg mot en dame med
hatt. Vi er så nært innpå motivet at bare
overkroppene til de to figurene er med, og
disse er også beskåret på hver side av
bildet. Bildetittelen forteller hva som er i
ferd med å skje.
Også i dette bildet ser vi en modellering av figurene (og dermed rom) framstilt
gjennom hvite skraverings-linjer mot det
sorte. Lyskilden er oppe til venstre, og det
er ansiktene som blir modellert. Ellers er
overkroppene en sort flate der hvite streker antyder klær og halskjede.
Rommet er ikke bare framstilt gjennom lysmodellering. Vi tolker avkuttingen
av halskjedet som at guttens overkropp
overlapper kvinnens. Slik blir det romlige
forholdet mellom dem klarlagt.
Noe som særpreger dette bildet i forhold til de to foregående er at Gulbrandsen
har innført en gråtone. Denne er lagt til bakgrunnen, noe som gjør at det svarte i figurene ikke går direkte over i bakgrunnen slik det var tilfelle i de to trykkene fra Spinn
efter Pessoa. Dermed slipper vi som betraktere å selv måtte bestemme avgrensningen av figurene mot bakgrunnen. Dette gjør også hodene mer tredimensjonale, da
de står klart profilert mot denne bakgrunnen
Vi får også et inntrykk av dynamikk (bevegelse) ved framstillingen av den unge
mannen. Hodet er snudd og knekker litt bakover i nakken, ute av likevekt, noe som
gir følelsen av aktivitet, av handling. Linjeføringen understreker dynamikken, med
lange sveipende linjer i den svarte overkroppen, og skrå, buete linjer som modellerer
fram hodet (jamfør med den mer statiske fremstillingen av bokholderens hode).
Kvinnen derimot er framstilt i likevekt, vertikalt hvilende og modellert med tilnærmet rette hvite linjer som også følger den likevektige vertikale retningen. Hennes statiske framtoning kontrasterer den unge mannens dynamikk, og stopper all bevegelse
han setter opp. Slik framstår hun med en standhaftighet som en statue skåret ut i tre,
fastfrosset i en gest av evigvarende avvisning.
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Bilde nr. 4: Gammel gris, ( 50,5 x 35,5 cm), fra serien Oss imellom

Bildekommentar
Igjen et bilde som viser to personer, en
kvinne stående i forgrunnen og en mann
som sitter bakenfor med en avis. Som i
de andre bildene er vi så nært inn på motivet at personene blir beskåret.
Dette bildet er lysere enn de andre,
da kvinnen i forgrunnen er bygd opp med
store, rene, hvite flater i jakke, hatt og
ansikt. Også avisen til mannen er bygd
opp med hvite felt. Slike flater finner vi
ikke i de andre bildene; der har de lyseste
feltene vært skraveringer på svart bunn.
Dette gjaldt også i det andre bildet fra
Oss imellom, Få et kyss’a smukka, der de
hvite strekene modellerte ansiktene. I
Gammel gris er modelleringen gjort annerledes, og spesielt i ansiktet til kvinnen.
Dette skyldes bruken av grånyansen. I Få
et kyss’a smukka er gråfargen bare brukt
i bakgrunnen, mens
Gulbrandsen i Gammel gris har trukket det grå med i figurene. I kvinnens ansikt er
det gråfargen som gir skygger og modellering, mens det svarte kan spares til å tegne
øyner, nese og munn. Kvinnen er fast og stilrent framstilt, og tegner seg med stor
tydelighet mot den grå bakgrunnen.
Det samme er ikke tilfelle for mannen. De grå skyggene i hans ansikt glir ubestemmelig over i bakgrunnen da hodets kontur «glipper». Den stramme avgrensningen av den hvite flaten vi ser hos kvinnen er her erstattet av en ubestemmelig avgrensning, mer tredimensjonal men også mer utflytende. Det grå trenger seg inn i de
hvite områdene og fremhever det mørke, dvaske i mannens utflytende ansiktstrekk,
mens den grove svarte tegningen av øyenbryn, øyner og briller gir ham et kraftfullt
men lite sympatisk blikk.
Karakteriseringen av personene skjer derfor ved valg av kunstneriske virkemidler,
og kontrasten i framstillingen av kvinnen og mannen er med på å bestemme innholdet i bildet, hvordan vi som betraktere opplever det.
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Forslag til arbeid med utstillingen
Som tittelen på utstillingen antyder inviterer disse bildene til å jobbe med kontraster.
Selve tresnittet blir jo til mellom kontrasten mellom det hvite og det svarte, og dette er
spesielt tydelig i de to bildene fra Pessoa-serien der figurene trer fram og blir modellert ved hvite streker mot en svart bakgrunn. I de to andre bildene blir dette litt modifisert ved innføringen av gråtonen.
Men kontraster finnes også i måten Gulbrandsen framstiller de forskjellige figurene i hvert enkelt bilde, mellom bokholderen og sommerfuglen, og mellom menneskene i de andre. Kontrasten i framstillingen viser også til en kontrast på innholdssiden,
der forskjell i menneskenes karakterer og holdninger trer fram og skaper spenning i
bildene.
I forslaget til billedsamtale på utstillingen har vi valgt å vektlegge kontrastene i
bildene. Ta en oppdagelsesreise i bildene og let etter forskjellige kontraster. (eks.
hvit/ svart, bevegelse/ ro, ung/ gammel, vakker/ stygg, mørk/ lys, aktiv/ passiv etc.)
Spørsmålene til enkeltbildene kan eksempelvis være disse:
Bilde nr. 1: Bokholder med sommerfugl
1: Beskriv hva du ser.
2: Hvordan har Gulbrandsen klart å skape rom?
3: Kan du se hvilke klær mannen har på seg? Hvordan kan man i tilfelle se det?
4: Hvilket inntrykk får du av denne mannen?
5: Hvorfor tror du han har en sommerfugl på hodet?
6: Hvilke kontraster har Gulbrandsen brukt i dette bildet?
Les teksten til bildet for elevene (bytt gjerne ut «poesien og litteraturen» med dagdrømmen eller fantasien for å gjøre innholdet lettere tilgjengelig), og diskuter så bildets innhold og hvorvidt det er lykkes Gulbrandsen å framstille en latterlig bokholder
med en vakker sommerfugl på hodet. Snakk gjerne også litt om hvordan man kan
bruke symboler i bilder.
Bilde nr. 2: Avstandsforelskelse
1: Fortell hva dere ser i bildet.
2: Hvor befinner personene seg?
3: Hvor kommer lyset fra?
4: Hvem er hovedpersonene, og hva har kunstneren gjort for å betone disse?
5: Hvordan oppfatter dere forholdet mellom de to sentrale personene? Kan man
snakke om kontrast her?
6: Les teksten til bildet. Hvordan vil du karakterisere den forelskelsen som kommer til
uttrykk, og hvorfor sammenligner han kvinnen med en kvinne på et maleri?
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Bilde Nr. 3: Få et kyss’a smukka
1: Hvilke personer ser vi her?
2: Hvordan har kunstneren laget rom i nedre del av bildet?
3: Hva har det å si for framstillingen av figurene at Gulbrandsen har brukt grått som
bakgrunn?
4: Hvorfor ser vi ikke hele personene?
5: Hva har kunstneren gjort for å framstille den ene som aktiv og den andre som
passiv?
6: Vil gutten få det kysset han ber om?
Bilde nr. 4: Gammel gris
1: Fortell om hva vi ser i bildet.
2: Hvordan er rom framstilt i dette bildet?
3: Er det mye bevegelse, eller er bildet statisk (i ro)?
4: Har kunstneren brukt gråfargen på samme måte her som i «Få et kyss’a smukka».
5: Hvilke kontrastpar finner dere?
6: Hvordan vil du karakterisere de to personene på bildet? Prøv å knytte karakteriseringen til måten ansiktene er bygd opp på.
Alternativt kan elevene gå sammen i grupper omkring ett bilde, der gruppen får i
oppgave i fellesskap å undersøke bildet. Her bør man beskrive bildet, kommentere
utsnittet (hvor mye av figurene er tatt med, har de god plass innenfor bildet eller står
de ‘trangt’), si litt om hvordan Gulbrandsen har fått fram en romlig dimensjon, og finne fram til forskjellige kontrastpar i bildet. Deretter kan de forsøke å tolke bildet, si
hva det handler om og hva Gulbrandsen har gjort for å formidle dette innholdet. Siden samles man og diskuterer i fellesskap hva man har funnet ut, og sammenligner
de forskjellige bildene.
Forslag til formingsoppgaver
Etter å ha arbeidet med utstillingen har elevene lært hvordan Gulbrandsen bruker
billedvirkemiddel til å framstille sine forestillinger. Nå er det viktig at elevene selv får
ta i bruk dette i eget arbeid.
Prøv ut den teknikken bildene er laget i. Istedenfor tresnitt kan elevene bruke
linoplater som er enklere å skjære i. Forsøk å få fram en tredimensjonal virkning hos
forskjellige gjenstander. I stedet for å skjære ut konturlinjer modellerer man figurens
form i lys og skygge ved å variere skjæremåten.
Arbeid videre med temaet kontraster. Bruk ulike teknikker.
1: Kontrast mellom lys og mørke
Tegn et motiv som trer fram ved kontrasten mellom det lyse og det mørke. Læreren kan lys-sette en gjenstand, og elevene får i oppgave å tegne de områdene
av gjenstanden det faller lys på. Her er det fint å bruke en hvit fargeblyant på
svart papir.
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2: Kontrast i stil
Lag et lino-trykk der gjenstander eller mennesker får forskjellig karakter ved at de
er tegnet i forskjellig stil (korte og krasse linjer vs. lange og bløte, fast tegnet vs.
utflytende, lyse og lette flater vs. tunge og mørke)
3: Kontrast mellom gjenstander i bildet
Ikke alle gjenstander passer like godt sammen. I Bokholder med sommerfugl så
vi kontrasten mellom den vakre og flyktige sommerfuglen og den trauste og alvorlige bokholderen. Mange kunstnere har brukt slike kontraster, kanskje spesielt
surrealistene som ville lage en irrasjonell drømmeverden. (Drømmen er jo preget
av merkelige sammenstillinger og sammenhenger). Eksempelvis har surrealisten
Salvador Dali laget et bilde av en brennende sjiraff.
La elevene forsøke å lage slike motiver som blir merkelige da de går imot hva vi
forventer å se.
Bruk også utstillingen som utgangspunkt for en bildeserie, der elevene tar fatt i et av
bildene og setter den inn i et videre handlingsforløp. Vær også her bevisst på virkemiddelbruk:
4: Serie/bildefortelling
Ta utgangspunkt i Få et kyss’a smukka, og lag en bildeserie på fire bilder eller
flere. Tegn hva som går forut for og hva som kommer etter den situasjonen Gulbrandsen har framstilt.
Bruk en vannbasert, tynn tegnetusj, etter først å ha skisset opp motivet med
blyant. Med pensel og vann laverer man tusjstreken. Lag bildene i stort format
og trekk rutene opp med linjal på forhånd, (ca. 0.5 cm. mellom hver scene). Sett
tale til bildene i snakkebobler, og bruk ellers tegneseriegenrens virkemidler.
Disse elevarbeidene skal presenteres for klassen/ skolen. Elevene bør få lage utstillingen selv, men viktigst er det at de får snakke om eget arbeid, slik at den enkelte
øves i å vurdere sin egen bruk av kunstneriske virkemidler.
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